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11 september 2014: Innovatiedag “Bomen voor de toekomst”
Forum en ketendiscussie over toekomstperspectief duurzaam groen

Op donderdag 11 september 2014 organiseert DLV Plant in samenwerking met het
Praktijknetwerk Duurzame aanpak van ziekten, plagen en onkruiden en ZLTO een innovatiedag
‘Bomen voor de toekomst’. Deze dag is bedoeld voor boomkwekers en afnemers zoals
gemeenten, grootgroenvoorzieners en hoveniers en wordt georganiseerd op de innovatieve en
inspirerende locatie van Boomkwekerij Ebben BV in Cuijk. Tijdens het ochtendprogramma kunt
u samen met de forumleden discussiëren over de toekomst van duurzaam openbaar groen

Discussieer mee tijdens de forumdiscussie en bezoek de demonstraties, proeven en infomarkt
De Innovatiedag bestaat uit een apart ochtendprogramma en
middagprogramma. ’s Ochtends vindt er een forumdiscussie
plaats. Boomkwekers, gemeenten, grootgroenvoorzieners en
hoveniers staan voor een gezamenlijke uitdaging: een
duurzame toekomst van het openbaar groen. Hoe kunnen we
hier samen aan werken? Tijdens het forum geven enkele
autoriteiten uit de groenwereld hun visie op zaken als:
inkoop, aanplant, duurzaamheidscriteria, het belang van
groen en het beperken van uitval en onderhoud.
Tijdens een rondleiding bij Boomkwekerij Ebben kunt u de
facetten van duurzaam groen in de praktijk zien. De ochtend
wordt afgesloten met een netwerklunch op de daktuin.
U bent uiteraard ook van harte uitgenodigd voor het
middagprogramma. Met vele innovaties op het gebied van
duurzame onkruidbestrijding, bodemoptimalisatie,
verbetering plantomstandigheden, innovaties voor schoon
water in boomkwekerij en openbaar groen en een duurzame
aanpak van ziekten en plagen.

Deelnemen?
Bent u beleidsmaker, ambtenaar openbaar groen, groenvoorziener, hovenier of boomkwekerijondernemer dan mag u
deze dag niet missen. De Innovatiedag is een goede dag om mee te discussiëren over de toekomst, te netwerken met
ketenpartijen en om u te laten informeren over nieuwe ontwikkelingen. Meldt u aan via het formulier op de
achterzijde.

Innovaties en demonstraties:
 Duurzame onkruidbestrijding
 Bodemoptimalisatie
 Verbetering plantomstandigheden
 Werken aan schoon water
 Duurzame aanpak ziekten en plagen
 Toekomstige sortimentskeuze
 Inkoopbeleid openbaar groen
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Locatie
Boomkwekerij Ebben B.V.
Beerseweg 45
5431 LB Cuijk

Programma
9.30 uur Ontvangst met koffie
9.50 uur Opening door Toon Ebben en gedeputeerde Johan van den Hout
10.00 uur Korte inleidingen en forumdiscussie
11.30 uur Rondleiding Boomkwekerij Ebben BV en bezoek proeven, demonstraties en bedrijvenmarkt
13.00 uur Netwerklunch
14.00 uur Start middagprogramma voor geïnteresseerden

Aanmeldingsformulier
 Ja, ik meld mij hierbij aan voor deelname aan het ochtendprogramma van de Innovatiedag, de netwerklunch en het
middagprogramma (facultatief) en betaal € 85,--. Wilt u ook de middag deelnemen, met verlenging van uw
spuitlicentie? Dan betaalt u € 100,--. Vraag hiervoor een ander aanmeldingsformulier aan. U ontvangt een definitieve
uitnodiging per mail.

Adresgegevens:

Bedrijfsnaam: …………………………………………………………………………………………………..

Naam deelnemer: …………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………..

Postcode en Plaats: …………………………………………………………………………………………………..

Telefoon: …………………………………………………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………………………………………………………..

BTW-nummer: (indien gevestigd in buitenland) ………………………………………………………………….

 Ja, ik machtig DLV Plant om éénmalig bovenstaand bedrag (verhoogd met btw) automatisch af te schrijven
van: IBAN NL …………………......................................................

 Nee, ik wil geen gebruik maken van automatische incasso en betaal € 11,50 extra aan administratiekosten.

Naam: ……………………………... Handtekening: ………………………………. Datum: …………………..

Uw inschrijving kunt u faxen naar: DLV Plant, team Boomteelt 0411-678751,
sturen naar: DLV Plant, team Boomteelt Antwoordnummer 16003, 5280 VJ  Boxtel (postzegel is niet nodig),
of mailen naar m.joosten@dlvplant.nl.


